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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

201
Vragen van de leden
Aasted-Madsen en Mastwijk
(beiden CDA) aan de minister van
Verkeer en Waterstaat over de
betaling van de projectleider A2.
(Ingezonden 26 september 2006)
1
Kunt u bevestigen dat een ambtenaar
van de gemeente Maastricht door
Rijkswaterstaat wordt ingehuurd als
projectleider ondertunneling A2, voor
een bedrag van € 1800,– per dag?1

Antwoord
Antwoord van minister Peijs (Verkeer
en Waterstaat). (Ontvangen
20 oktober 2006)
1
De heer Prompers, voorheen
directeur Stadsontwikkeling,
Economie en Beheer bij de gemeente
Maastricht is sinds 1 oktober 2006
aangetrokken als projectdirecteur A2
Maastricht voor het genoemde
bedrag.

Daarbij moet in gedachten worden
gehouden dat de heer Prompers als
zelfstandig ondernemer een fors
aantal kosten zelf zal moeten
bekostigen (pensioen, verzekeringen
en dergelijke).
3
Deze mogelijkheid is de revue
gepasseerd, maar bleek voor
betrokkene geen bespreekbare optie
gezien zijn plannen om verder te
gaan als zelfstandig
projectmanagement adviseur.

L 1 nieuws (Limburgse Televisie),
22 september 2006

2
Voor het project A2 Maastricht werd
een geschikte projectdirecteur
gezocht. Vooral de complexiteit van
verkeersinfrastructuur en stedelijke
vernieuwing in publiek-private
samenwerking behoeft een
projectdirecteur die in deze complexe
omgeving efficiënt kan opereren.
Uiteindelijk hebben de betrokken
partijen – de gemeentes Maastricht
en Meerssen, provincie Limburg en
het Rijk – gezamenlijk besloten de
heer Louis Prompers aan te trekken.
Na een uitvoerige zoektocht kwam hij
als meest gekwalificeerde voor deze
werkzaamheden naar voren. Tijdens
de onderhandelingsgesprekken gaf
de heer Prompers aan voor zichzelf te
willen beginnen als consultant. Deze
voorwaarde is door de betrokken
partijen besproken en akkoord
bevonden. Uiteindelijk is een
marktconforme financiële afspraak
met de heer Prompers gemaakt.
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2
Wat is uw mening over de hoogte
van de vergoeding, welke betaald
wordt uit het budget van een
infrastructuurproject dat uit publieke
middelen wordt betaald en gelet op
het feit dat u evenals de Kamer heeft
uitgesproken dat soberheid bij dit
project zou moeten worden betracht?
3
Deelt u de mening dat het detacheren
van de betrokken ambtenaar door de
gemeente Maastricht bij het project
om niet, respectievelijk op
kostprijsbasis (nog als ambtenaar in
dienst van de gemeente dus), een
betere optie zou zijn geweest? Zo ja,
bent u bereid na te gaan of alsnog
een dergelijke constructie kan worden
toegepast?
1
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